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Língua Portuguesa 

BBB - Eleições 2010! 

Noventa e dois milhões de ligações! Sim, você leu bem. 92 milhões. Este foi o - incrível - número 

de ligações telefônicas que um dos últimos 'paredões' do chamado Big Brother Brasil amealhou junto 

ao atento povo brasileiro. Puxa! Fiquei impressionado! Enfim, algo tem o condão de 'mexer' com a 

população, tirá-la da sua prover BIAL apatia no tocante às coisas 'deste País'. Ora... ora...as eleições 

estão aí! Fica aqui, Presidente, a minha sugestão. Sim, tudo é entretenimento hoje em dia! Por que 

sacrificar nosso Povo com coisas sérias e chatas como eleições? Além, claro, da tarefa cansativa e 

incômoda de ter que se locomover até aquelas filas odiosas perante as urnas - eletrônicas, vá lá... - 

atrapalhando o dia? Estamos na era digital, Presidente! Veja o BBB. Votos por celular, etc... não é uma 

boa? 92 milhões, Presidente! Está provado que funciona! Bem, minha sugestão: o BBB - Eleições 

2010! por que não? O único incômodo seria ceder a Granja do Torto. Sim, a Granja do Torto, sabe 

como é... para já irem se acostumando, os candidatos, afinal, um deles será o escolhido. Bom, a partir 

daí é só botar os candidatos trancados na 'Granja' por dois meses imediatamente anteriores ao dia do 

Pleito. Não é uma boa? Todos os postulantes na 'casa' sendo monitorados pelo Povo, 24 horas por dia; 

existe melhor maneira de conhecê-los profundamente? Sim, conhecê-los nos menores detalhes: suas 

manias, pequenos vícios, birras... suas intimidades mais incômodas, etc...Saberemos também como 

respondem às situações mais extremas, sabe como é... muita pressão, convivência com adversários e, 

enfim, tantas outras mazelas que descobriremos ávidos. Minha sugestão: cada semana, um no paredão! 

É certo que os chamados 'nanicos' deverão ser os primeiros a serem 'defenestrados' da casa, mas 

paciência... é a Democracia. Imagino - futurologia, Presidente, não leve muito a sério - que deverão 

'sobrar' o Serra, a Dilma e o Ciro, é o que penso. Ai ai ai, as últimas três semanas seriam eletrizantes! 

Se pode até pensar em conceder os tais 'pontos eletrônicos' para que os marqueteiros possam assessorar, 

ao pé do ouvido, seus clientes. O povo não vê o ponto eletrônico, Presidente, pode ter certeza que dá 

certo. O problema nessas últimas semanas do programa, perdão, da campanha, será administrar 

possíveis animosidades entre a Dilma e o Ciro - temperamentos fortes, entende? -. Penso eu, que essas 

rusgas serão contemporizadas pelo Serra, o problema é que ele vai separar as brigas fazendo discursos 

sobre tolerância, mas o fará olhando para as câmeras, aí não pode! Por isso o ponto eletrônico, 

compreende, Presidente? Assessoria 'real time', não é Fantástico, perdão, fantástico? O final da história 
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é aquele: quem sobrar leva! Não deixo por menos: 200 milhões de ligações - no último Paredão - ah, ia 

me esquecendo, e isto é importante: a emissora até pode ser a Globo, afinal... né? Mas o apresentador 

não pode ser o Bial. Não, não, tem que ser o presidente do TSE, fica uma coisa mais séria, o senhor não 

acha? Bem, está aí a minha sugestão. Eleições com entretenimento. Sem falar na economia que poderá 

ser feita, pois todos sabem o quanto é dispendiosa uma eleição 'normal'. Dá tempo, Presidente; aí, quem 

sabe, finalmente, possamos inverter a lógica e tirar o 'controle' das mãos dos políticos, bem como, 

nossas cabeças do 'paredão'. Pra frente Brasil! (não do Paredão!) . 

Roberto Axé - 24/03/2010  http://www.republicadosautores.com.br/node/187. 

 

TOME POR BASE O TEXTO ANTERIOR PARA RESPONDER AS QUESTÕES QUE SEGUEM.  

QUESTÃO 1 – Na construção do texto, as escolhas dos itens linguísticos foram feitas em função de 

provocar um tom 

 

(A) humorístico e crítico.  

(B) sarcástico. 

(C) introspectivo. 

(D) emotivo. 

(E) objetivo. 

 

QUESTÃO 2 - O registro do discurso utilizado no texto é 
 

(A)  formal tenso. 

(B)  formal distenso. 

(C)  informal. 

(D)  técnico. 

(E)  literário. 

 

QUESTÃO 3 - Quando o autor traz para o texto termos como os em destaque nos trechos “(...) no 

tocante às coisas 'deste País'”; “Todos os postulantes na 'casa', os chamados 'nanicos',” pra frente 

Brasil (não do paredão) é em função de provocar o leitor a utilizar-se de uma estratégia de leitura e 

interpretação que permite 

 

(A) exclusivamente tecer reflexões críticas. 

(B) ironizar a política nacional. 

(C) provocar o leitor. 

(D) recuperar conhecimentos previamente construídos pelo leitor a partir da realidade.  

(E) comparar ficção com realidade.  

  

QUESTÃO 4 – A forma com que o autor organiza as ideias do texto, permite compreender que seus 

locutores privilegiados são 

 

http://www.republicadosautores.com.br/node/187
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(A)  os eleitores e os presidenciáveis Serra e Dilma 

(B)  os  políticos do Brasil e os eleitores. 

(C)  os leitores do texto e eleitores brasileiros. 

(D)  o presidente  Lula e o leitor do texto. 

(E)  o presidente do TSE. 

 

QUESTÃO 5 - O autor utiliza-se tanto da 1ª pessoa do singular (“Fiquei impressionado”; “minha 

sugestão”, “Penso eu”), quanto da 1ª pessoa do plural (“Saberemos também”; “Estamos na era digital”). Ao 

analisar estes usos contextualmente, pode-se dizer que tal seleção linguística é feita com duas 

intenções 

 

(A)  deixar claro que seu discurso é assumidamente de crítica aos políticos brasileiros. 

(B)  separar seu ponto de vista do de 190 milhões de brasileiros e envolver o presidente Lula. 

(C)  somar suas ideias às dos presidenciáveis, mas separá-las  das ideias do presidente Lula . 

(D)  destacar o seu ponto de vista e, ao mesmo tempo, envolver outros locutores sociais em seu discurso. 

(E) envolver diversos locutores em seu discurso, dando-lhes voz independente. 

 

QUESTÃO 6 - É percebido no texto o uso de nome de alguns políticos do cenário nacional. As referências 

são feitas demonstrando uma relação de intimidade entre o autor e esses políticos. A opção foi intencional 

em função do caráter do gênero textual em questão, 

  

(A) uma reportagem jornalística. 

(B) um conto moderno humorístico. 

(C) uma crônica crítica e humorística. 

(D) um relato reflexivo e crítico sobre as eleições de 2010. 

(E) um poema em prosa cujo teor é a crítica social. 

 

QUESTÃO 7 – Analisando o trecho “Dá tempo, Presidente; aí, quem sabe, finalmente, possamos inverter a 

lógica e tirar o 'controle' das mãos dos políticos, bem como, nossas cabeças do 'paredão'”, é possível 

algumas interpretações, entre elas:  

 

I - Inverter a “lógica” seria possibilitar o povo brasileiro a deixar de ser refém das arbitrariedades de 

políticos.  

II -  tirar o „controle‟ das mãos dos políticos seria permitir ao povo libertar-se da corrupção.  

III - inverter a „lógica‟  e tirar o „controle‟ seria dar ao povo o poder para agir sem a mediação dos 

políticos. 

IV - No trecho “aí, quem sabe, finalmente,  possamos (...)” dá a ideia de batalha vencida. 

 

Está (ão) CORRETA(S) 

 

(A) apenas I. 

(B) apenas I e II. 

(C) apenas I e III. 

(D) apenas I e IV. 

(E) todas as proposições. 

 

QUESTÃO 8 - Analise o trecho em destaque: “Estamos na era digital, Presidente! Veja o BBB. Votos por 

celular, etc... não é uma boa? 92 milhões, Presidente! Está provado que funciona! Bem, minha sugestão: o 
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BBB - Eleições 2010! por que não? O único incômodo seria ceder a Granja do Torto. Sim, a Granja do 

Torto, sabe como é... para já irem se acostumando, os candidatos, afinal, um deles será o escolhido. Bom, a 

partir daí é só botar os candidatos trancados na 'Granja' por dois meses imediatamente anteriores ao dia do 

Pleito. Não é uma boa? Todos os postulantes na 'casa' sendo monitorados pelo Povo, 24 horas por dia; 

existe melhor maneira de conhecê-los profundamente?  

 

É possível afirmar que se trata de um 

 

(A)  trecho transcrito de uma conversa que o autor teve com o presidente. 

(B)  texto verbal escrito que reflete a linguagem oral. 

(C)  diálogo face a face entre o presidente Lula e o autor.  

(D)  texto  verbal fundamentalmente escrito. 

(E)  texto verbal fundamentalmente oral. 

 

QUESTÃO 9 – O título do texto permite ao leitor inferir que  

 

(A) o texto fará um comentário crítico sobre o Programa BBB e as eleições eleitorais do Brasil. 

(B) haverá uma comparação entre os participantes do referido Programa e os candidatos das próximas 

eleições. 

(C) o autor procurará relacionar o programa BBB às eleições 2010 do país.   

(D) o programa BBB é o tema principal do texto. 

(E) o texto abordará questões cotidianas. 

 

QUESTÃO 10 - O trecho que melhor retrata o descontentamento do locutor em relação à sistemática 

usada na hora da votação é 

 

(A) por que sacrificar nosso Povo com coisas sérias e chatas como eleições? 

(B) o BBB - Eleições 2010! Por que não? 

(C) além, claro, da tarefa cansativa e incômoda de ter que se locomover até aquelas filas odiosas perante as 

urnas - eletrônicas, vá lá... - atrapalhando o dia?  

(D) estamos na era digital, Presidente! Veja o BBB. Votos por celular, etc... não é uma boa? 92 milhões, 

Presidente! 

(E) se pode até pensar em conceder os tais 'pontos eletrônicos' para que os marqueteiros possam assessorar, 

ao pé do ouvido, seus clientes. O povo não vê o ponto eletrônico, Presidente, pode ter certeza que dá certo. 

 

QUESTÃO 11 - No trecho “Ai ai ai, as últimas três semanas seriam eletrizantes!” o emprego do 

recurso estilístico ai, ai, ai reforça a visão  

 

(A) imparcial do autor. 

(B) poética. 

(C) dramática sobre a situação exposta. 

(D) opinativa sobre a informação dada. 

(E) trágica acerca do fato relatado. 

 

QUESTÃO 12 – Para esta questão, considere os itens que seguem. 

 

No trecho “Assessoria 'real time', não é Fantástico, perdão, fantástico?” a troca de maiúscula por 

minúscula na palavra em destaque se dá porque 
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I – a primeira expressa um substantivo próprio e a segunda um adjetivo. 

II – a primeira está se referindo ao Programa semanal exibido aos domingos pela Rede Globo de Televisão 

e a segunda está apenas caracterizando o termo assessoria. 

III – ambas as palavras expressam ideias antagônicas quando grafadas com letras maiúscula e minúscula. 

 

Está (ão) CORRETA(S): 

 

(A) apenas I e II. 

(B) apenas II e III. 

(C) apenas II. 

(D) I e III. 

(E) todas. 

 

QUESTÃO 13 - Considere o fragmento seguinte para esta questão: “Fica aqui, Presidente, a minha 

sugestão”. O termo presidente usado na sentença demonstra um caso de 

 

(A) aposto, visto que representa sobre quem se está falando. 

(B) vocativo, pois representa com quem se fala. 

(C) sujeito simples, representando quem está falando. 

(D) predicado, já que representa a informação central da sentença. 

(E) sujeito determinado expresso pelo referido termo. 

 

QUESTÃO 14 - Sobre a forma de organização e estruturação do texto é CORRETO dizer que ele se 

organiza por meio de parágrafos 

 

(A) essencialmente expositivos e descritivos. 

(B) argumentativos, narrativos e descritivos. 

(C) exclusivamente expositivos. 

(D) injuntivos e dialogados. 

(E) expositivos, argumentativos e injuntivos. 

 

QUESTÃO 15 – Na sentença “Eleições com entretenimento” o conectivo “com”  foi empregado com a 

mesma função e sentido da que aparece em  
 

(A) vou com você. 

(B) café com leite. 

(C) moro com meus filhos. 

(D) casa com quarto, sala e banheiro. 

(E) viajarei com o presidente. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS EE 

 

QUESTÃO 16 - Em relação aos métodos propedêuticos de avaliação física, analise os itens a seguir. 

 

I- A inspeção é o ato de observar e inspecionar, no qual, utilizamos o sentido da visão na avaliação do 

aspecto, cor, forma, tamanho e movimento das diversas áreas corporais. 

II- A palpação confirma dados da inspeção e permite a obtenção de novos indícios como alteração da 

textura, tamanho, forma, consistência, sensibilidade, elasticidade, temperatura, posição e característica de 

cada órgão, etc. 

III- A percussão é utilizada principalmente para se delimitar órgãos, detectar coleções de líquidos ou ar e 

perceber formações fibrosas teciduais. 

IV- A mão espalmada, usando-se apenas as polpas digitais e a parte ventral dos dedos, sendo uma 

superposta à outra, é uma importante técnica de percussão no exame abdominal. 

V- A ausculta é geralmente usada para avaliar ruídos respiratórios normais e patológicos, bulhas cardíacas 

normais e suas alterações, fluxo sanguíneo passando pelos vasos e ruídos do trato gastrintestinal.  

Estão CORRETOS  

(A) apenas I, II e III. 

(B) apenas I, III, e IV. 

(C) apenas II e V. 

(D) apenas II, III e IV. 

(E) todos os itens. 

 

QUESTÃO 17 - Em relação ao exame físico dermatológico, julgue os itens a seguir. 

 

I- O exame físico dermatológico tem por finalidade determinar os sintomas subjetivos da doença (colhidos 

na entrevista) e os sinais objetivos percebidos durante a avaliação clínica através da inspeção e palpação. 

II - Dentro dos parâmetros fisiológicos, a coloração da pele resulta da presença de pigmentos, tais como 

melanina, caroteno, melanóide, oxi-hemoglobina e hemoglobina; e da maior ou menor irrigação sanguínea. 

As alterações localizadas refletem-se em manchas vásculo-sanguíneas, como eritema, enantema e púrpura e 

machas pigmentares dos tipos, hipocrômicas, acrômicas e hipercrômicas. 

III - Em relação à alterações na superfície da pele, as lesões podem apresentar-se com conteúdo sólido, 

como a pápula, nódulo, tumor e urticária e conteúdo liquido, a exemplo de vesícula, bolha, pústula, 

abscesso e hematoma. 

IV - Dentro dos parâmetros normais, a pele apresenta-se íntegra, sem qualquer solução de continuidade, 

tornando-a uma barreira eficaz de proteção. Já as lesões com perdas teciduais podem apresentar-se do tipo 

escama, erosão, fissura e fístula. 

V- Lesões de conteúdo líquido como as vesículas, bolhas e pústulas contém conteúdo seroso, seroso e 

purulento respectivamente e apresentam como característica comum o diâmetro da lesão em até 1 cm.  

 

Estão CORRETOS 

(A) apenas I, II e V. 
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(B) apenas I, III e IV. 

(C) apenas I, II e IV. 

(D) apenas II, III e V. 

(E) todos os itens. 

 

QUESTÃO 18 - Uma interna de 25 anos procura o serviço de Saúde do IAPEN, para uma consulta de pré-

natal com o enfermeiro, no dia 10 de fevereiro de 2011. Durante a anamnese a gestante relata história 

obstétrica atual: G3P3A0, DUM: 24/10/2010 e queixa-se de lombalgia e disúria. Demonstra certa 

preocupação por não perceber motilidade fetal. Ao exame obstétrico: 20 cm de fundo de útero e BCF: 148 

bpm. Com base nas informações da consulta, analise as afirmativas abaixo. 

 

I - A IG da interna no dia da consulta será 15 semanas e 4 dias e a DPP no dia 31/07/2011; 

II- As queixas relatadas pela gestante podem ser associadas à infecção urinária; 

III – No exame obstétrico observa-se um desvio entre a medida de fundo de útero e a IG que pode está 

associado a uma gestação gemelar. 

IV- Quanto a preocupação da gestante relacionada a ausência de motilidade fetal é importante  que o 

enfermeiro oriente que essa será percebida a partir de 20 semanas.  

 

Estão CORRETAS 

 

(A) apenas I, II e III. 

(B) apenas I, III e IV. 

(C) apenas II e IV. 

(D) apenas II, III e IV. 

(E) todas as afirmativas. 

 

QUESTÃO 19 – A icterícia neonatal é uma patologia bastante comum, sendo caracterizada pela coloração 

amarelada da pele devido ao acúmulo de bilirrubina – um produto do metabolismo da hemoglobina - nos 

líquidos extracelulares. A bilirrubina sérica pode ser encontrada de duas formas: conjugada (bilirrubina 

direta) e não-conjugada (bilirrubina indireta), sendo esta última pouco hidrossolúvel, de grande afinidade 

pelo tecido nervoso e a mais comumente observada nos neonatos. Baseado nesse contexto, considere as 

afirmações abaixo. 

I- A bilirrubina indireta é altamente tóxica aos neurônios. Portanto, um neonato com icterícia grave corre o 

risco de desenvolver Kernicterus, uma síndrome caracterizada por lesão cerebral grave, decorrente de 

depósitos de bilirrubina não-conjugada nas células cerebrais. 

II- A fototerapia é o principal meio terapêutico, pois consiste em aplicação de luz sobre a pele exposta do 

neonato; em casos de doença hemolítica, com níveis séricos de bilirrubina indireta perigosamente altos, é 

indicado uma exosanguíneotransfusão. 

III- O principal objetivo do tratamento é diminuir a bilirrubina indireta sérica, prevenindo o neonato de um 

choque anafilático. 

IV- Manter as lâmpadas a 50 cm de distância do RN; Manter o RN despido com proteção ocular e genital; 

controlar estado de hidratação; retirada do RN da fototerapia 15 minutos antes do banho; e Estimular a 

amamentação - quando esta não for a causa da patologia, são cuidados de enfermagem fundamentais à 

recuperação da saúde do RN. 

 

Estão CORRETAS 

(A) apenas I, II e III. 
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(B) apenas II, III e IV. 

(C) apenas I, II e IV. 

(D) apenas I e III. 

(E) todas as afirmativas. 

 

QUESTÃO 20 – Na atenção integral à saúde da mulher, a atenção pré-natal e puerperal deve ser 

organizada de forma a atender as reais necessidades das mulheres durante a gestação e o puerpério., 

Mediante a utilização dos conhecimentos técnico-científicos existentes e dos meios e recursos disponíveis 

mais adequados para cada caso, em um contexto de humanização da assistência, a,   atenção pré-natal e 

puerperal deve ser prestada pela equipe multiprofissional de saúde. As consultas de pré-natal e puerpério 

devem ser realizadas pelo profissional médico ou enfermeiro. De acordo com a lei do exercício 

profissional, o pré-natal de baixo risco pode ser acompanhado pelo enfermeiro (BRASIL, 2006). No que 

diz respeito à atuação do profissional enfermeiro na atenção pré-natal e puerperal, analise as afirmativas 

abaixo. 

 

I - Realiza ações educativas para as mulheres e suas famílias. 

II - Realiza consulta pré-natal de gestação de baixo risco. 

III- Identifica as gestantes de risco e as encaminha para as unidades de referência. 

IV- Solicita exames de rotina e orienta tratamento conforme protocolo do serviço. 

V- Realiza coleta de exame citopatológico. 

 

Estão CORRETAS 

 

(A) apenas I e II. 

(B) apenas II, III e IV. 

(C) apenas I, II e IV. 

(D) apenas I, II, IV e V. 

(E) todas as afirmativas. 

 

QUESTÃO 21 – Conhecer os aspectos relacionados a prática do aleitamento materno é fator fundamental, 

no sentido de colaborar para que mãe e criança possam vivenciar a amamentação de forma efetiva e 

tranquila, recebendo do profissional as orientações adequadas e necessárias para o seu êxito. O preparo da 

mulher para a amamentação deve ser iniciado ainda no período da gravidez, sendo fundamental conversar 

sobre as vantagens da amamentação para ela, a criança, família e comunidade (BRASIL, 2006). No que 

concerne as vantagens da amamentação, analise as afirmativas  que seguem. 

 

I -  É um alimento completo, não necessitando de nenhum acréscimo até aos três meses de idade. 

II – Fortalece o vínculo afetivo mãe-filho, favorece a involução uterina e reduz o risco de hemorragia. 

III – Facilita a eliminação de mecônio e diminui a incidência de icterícia neonatal. 

IV – Protege contra infecções, reduz as chances de desenvolvimento de alergias e diminuem as internações 

e seus custos.  

 

Estão CORRETAS  

 

(A) apenas I, II e III. 

(B) apenas I, II e IV. 

(C) apenas II, III e IV. 

(D) apenas I, III e IV. 
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(E) todas as afirmativas. 

 

QUESTÃO 22 – O traumatismo torácico nos dias atuais assume grande importância devido, em parte, 

 à sua incidência e, por outro lado, pelo aumento da gravidade e da mortalidade das lesões. Isto se deve 

pelo aumento do número, poder energético e variedade dos mecanismos lesivos como, porr exemplo, a 

maior velocidade dos automóveis, a violência urbana, e dentro desta, o maior poder lesivo dos armamentos, 

além de outros fatores. Com base no contexto, analise as afirmativas que seguem. 

 

I- O trauma de tórax ocorre por três mecanismos principais: aceleração e desaceleração brusca do corpo; 

compressão do corpo e impactos de alta velocidade. 

II- A maioria dos traumas torácicos tem repercussões no sistema respiratório, causando problemas 

ventilatórios e/ou na difusão dos gases. 

III- Apresenta como repercurssão importante o pneumotórax, caracterizado pela presença de sangue na 

cavidade pleural, podendo levar a compressão do parênquima pulmonar e insuficiência respiratória. 

IV- Quanto ao tipo de lesão são classificados em aberto e fechado, sendo o primeiro provocado, 

principalmente, por contusões, enquanto o segundo proveniente de armas branca e de fogo. 

V- Os métodos diagnósticos e terapêuticos devem ser precoces e constar do conhecimento do profissional 

que atende, no intuito de proporcionar um efetivo controle das vias aéreas, manutenção da ventilação, da 

volemia e da circulação. 

 

Estão CORRETAS 

 

(A) apenas I, II e III. 

(B) apenas I, III e IV. 

(C) apenas II, III e IV. 

(D) apenas I, II e IV. 

(E) todas as afirmativas. 

 

QUESTÃO 23 – Na parada cardíaca, ocorre uma interrupção na atividade mecânica de bombeamento 

eficaz do sangue. O potencial de sobrevivência depois da parada cardíaca depende de uma sequência de 

eventos que devem ser mantidos, considerando que a taxa de sobrevida é, de forma exponencial, 

dependente do tempo de início do suporte (MANTOVANI, 2005). Sobre esse assunto, analise as 

afirmativas abaixo. 

 

I – A parada cardíaca súbita tem como principal causa o infarto agudo do miocárdio. 

II – Apresenta como sinais clínicos: inconsciência sem resposta a estímulo e ausência de pulso. 

III – Na RCP a relação compressão ventilação em uma vítima adulta é de 30/2, totalizando 100 

compressões torácicas e de 8 a 10 ventilações por minuto, sem pausa nas compressões.  

IV- Na manobra de RCP, a equipe deve reavaliar a vítima, após 2 minutos ou 5 ciclos, não demorando mais 

que 10 segundos. 

 

Estão CORRETAS  

 

(A) apenas I, II e III. 

(B) apenas I, III e IV. 

(C) apenas II, III e IV. 

(D) apenas II e III. 

(E) todas as alternativas. 
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QUESTÃO 24 – Desde que Florence Nightingale, há mais de 150 anos, conseguiu diminuir 

dramaticamente a mortalidade dos combatentes feridos na Guerra da Criméia, através da adoção de 

medidas de higiene, a importância da Enfermagem na prevenção e controle das doenças infecciosas tem 

crescido constantemente. Pode-se mesmo admitir que a enfermagem profissional surge, ganha espaço e tem 

sua validade reconhecida e consolidada, graças à sua vocação para a prevenção e o controle da transmissão 

de infecções, tanto na comunidade, quanto no ambiente hospitalar. Quando se observa a evolução da 

história da enfermagem, percebe-se que esta tem se desenvolvido intimamente associada às medidas de 

prevenção e controle de epidemias, seja como atividade de saúde pública, ou como das infecções 

hospitalares (MARTINS, 2010). Com base no contexto, analise as afirmativas abaixo. 

 

I- Equipamentos de proteção individual (EPI) atuam como barreiras primárias que protegem os 

trabalhadores dos laboratórios e serviços de saúde do contato com agentes de riscos biológicos, químicos e 

físicos. 

II- As luvas são utilizadas como barreiras de proteção, prevenindo a contaminação das mãos do trabalhador 

de serviços de saúde e de laboratório ao manipular material contaminado. 

III – A lavagem das mãos tem por finalidade diminuir o número de microorganismos; eliminar sujidades, 

substâncias tóxicas e medicamentosas; evitar a disseminação de doenças e proteger a saúde do profissional. 

Contudo, a utilização da luva exime o trabalhador do ato de lavagem das mãos. 

IV- A limpeza de materiais deve ser realizada sempre como a primeira etapa de desinfecção ou 

esterilização, pois garante a qualidade desses processos. 

 

Estão CORRETAS 

 

(A) apenas I. 

(B) apenas I e II. 

(C) apenas I e III. 

(D) apenas I, II e IV. 

(E) todas as afirmativas. 

 

QUESTÃO 25 - Com relação aos tipos e classificação de artigos, de acordo com a utilização direta ou 

indireta no paciente, analise as afirmativas abaixo. 

 

I – Representam artigos críticos, todos aqueles que penetram em mucosas ou pele, invadindo sistema 

vascular e tecidos subepiteliais e expondo os materiais ao contato direto com sangue ou outros fluídos 

contaminantes.  

II- Artigos semi-críticos são de uso externo ao paciente, entrando em contato apenas com pele íntegra, 

manipuláveis por profissionais de saúde, exigindo que tenham um processamento específico na forma de 

limpeza ou desinfecção de baixo nível, caso tenham sido expostos a material biológico.  

III – Artigos não-críticos, a exemplo de ambús e nebulizadores, são os que tem contato com pele ou 

mucosa íntegras, mas que para garantir seu múltiplo uso devem passar por reprocessamento na forma de 

desinfecção de alto nível ou esterilização. 

IV – Nos artigos críticos fica sempre indicada a esterilização com todas as etapas que incluem este 

processo. 

 

Está(ão) CORRETA(S) 

 

(A) apenas I. 

(B) apenas I e II. 
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(C) apenas I e III. 

(D) apenas I e IV. 

(E) todas as afirmativas. 

QUESTÃO 26 - O maior desafio no século XXI será cuidar de uma população de mais de 32 milhões de 

idosos, a maioria com nível socioeconômico e educacional baixos e uma alta prevalência de doenças 

crônicas e incapacitantes (RAMOS, 2006). A nutrição na terceira idade é um fator de grande importância 

na prevenção e impede o agravamento de muitas doenças. Com relação aos aspectos nutricionais no idoso, 

analise os itens seguintes. 

 

I - Mesmo sendo um processo natural, o envelhecimento submete o organismo a diversas alterações 

anatômicas e funcionais, contudo, as mudanças fisiológicas naturais do envelhecimento não interferem no 

apetite, consumo e absorção de nutrientes. 

II - Nos procedimentos de diagnósticos e acompanhamento do estado nutricional de idosos, o Sistema de 

Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), utilizará como critério prioritário a classificação do Índice 

de Massa Corporal (IMC), conforme recomenda a Organização Mundial de Saúde (OMS), levando em 

consideração os pontos de cortes daqueles utilizados para adultos. 

III - Os idosos tendem a apresentar quadros de intolerância a lactose, em função da diminuição das enzimas 

digestivas (lactase) presentes nas bordas em escova das células epiteliais que são responsáveis por digerir a 

lactose em galactose. 

IV - O metabolismo basal sofre um decréscimo em torno de 10 a 20% e as necessidades calóricas 

diminuem de 2 a 4% por década, por causa da atividade física restrita e diminuição da massa corpórea 

metabolicamente ativa. Evidenciando-se, ainda, menor tolerância à glicose tornando esse grupo mais 

suscetível a desenvolver diabete melito tipo 2.  

V - As modificações intestinais observadas no indivíduo idoso, levam a certo grau de atrofia na mucosa e 

no revestimento muscular que resulta na deficiência de absorção de nutrientes e favorece a instalação de 

diverticulose, em virtude da menor motilidade no intestino grosso e cólon, favorecendo o quadro de 

constipação. 

 

Estão CORRETOS 

(A) apenas I e II. 

(B) apenas I, II e V. 

(C) apenas II, III e IV. 

(D) apenas II, III, IV e V. 

(E) todos os itens. 

 

QUESTÃO 27 - A Nutrição exerce um papel preponderante no organismo vivo nas diferentes fases do seu 

desenvolvimento com fortes implicações na relação entre saúde e doença. Sendo imprescindível para uma 

nutrição adequada o consumo dos mais variados tipos de alimentos. Com base nessas afirmações, analise 

as afirmativas abaixo. 

 

I - A avaliação do estado nutricional e do ganho de peso gestacional durante a consulta de enfermagem tem 

como finalidade avaliar e acompanhar o estado nutricional da gestante e o ganho de peso durante a 

gestação, para identificar as gestantes em risco nutricional (baixo peso, sobrepeso ou obesidade), no início 

da gestação e assim, realizar orientação adequada para cada caso, visando à promoção do estado nutricional 

materno, as condições para o parto e o peso do recém-nascido. 
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II - A nutrição na lactação tem como objetivo promover, proteger e apoiar a prática do aleitamento materno 

exclusivo até 6 meses e complementado até 2 anos de idade,  ou mais, visando melhorar a qualidade de 

vida e reduzir a desnutrição, a mortalidade infantil e as doenças crônicas não transmissíveis na idade 

adulta.  

III - Durante a fase da Infância e Adolescência, o metabolismo intensifica-se em função do crescimento e 

desenvolvimento corporal. Nestas fases, deve-se estimular o consumo de alimentos de todos os grupos da 

pirâmide alimentar, em especial alimentos ricos em cálcio. 

IV - Na idade adulta as necessidades de cálcio diminuem em função da formação óssea completa. 

 

Está(ão) CORRETAS 

 

(A) apenas I. 

(B) apenas I e II. 

(C) apenas I, II e III. 

(D) apenas I e III. 

(E) todas as afirmativas. 

QUESTÃO 28 -  A Estratégia Saúde da Família (ESF) é um programa instituído pelo Ministério da       

Saúde com objetivo de reorganização da atenção básica no país, de acordo com os preceitos do Sistema 

Único de Saúde (SUS).  Tal estratégia incorpora e reafirma os princípios básicos do Sistema Único de 

Saúde - universalização, descentralização, integralidade e participação da comunidade - e está estruturada a 

partir da Unidade Saúde da Família. Com base nesse contexto, analise as afirmativas abaixo. 

 

I- A Estratégia Saúde da Família foi iniciada em 1991, com a implantação do Programa de  Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS), sendo que em 1994, foram formadas as primeiras Equipes de Saúde da 

Família (ESF) incorporando e ampliando a atuação dos Agentes Comunitários. 

II- A estratégia prioriza as ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde das pessoas, de forma 

integral e contínua. 

III- A Unidade de Saúde da Família está inserida no primeiro nível de ações e serviços do sistema local de 

assistência, denominado atenção básica.  

IV- A Unidade de Saúde da Família trabalha com um território de abrangência definido, sendo responsável 

pelo cadastramento e o acompanhamento da população vinculada a esta área. 

 

Estão CORRETAS  

(A) apenas I, II e III. 

(B) apenas I, III e IV. 

(C) apenas II, III e IV. 

(D) apenas I e IV. 

(E) todas as afirmativas. 

QUESTÃO 29 – No que diz respeito às competências do Enfermeiro na Estratégia Saúde da Família (ESF), 

analise as afirmativas. 

 

I - Realiza consulta de enfermagem; solicita exames complementares, prescreve/transcreve medicações, 

conforme protocolos estabelecidos nos Programas do Ministério da Saúde e as disposições legais da 

profissão. 
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II - Executa as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, 

mulher, adulto e idoso, com atenção especial à saúde da criança e do idoso. 

III - Organiza e coordena a criação de grupos de patologias específicas, como de hipertensos, de     

diabéticos, de saúde mental, etc. 

IV - Realiza consultas de enfermagem e procedimentos em diferentes ambientes, na USF, com exceção do 

domicílio. 

V - Supervisiona e coordena ações para capacitação dos agentes comunitários de Saúde e de     pessoal de 

nível médio de enfermagem, com vistas ao desempenho de suas funções. 

 

Estão CORRETAS  

(A) apenas I, II e III. 

(B) apenas I, II e IV. 

(C) apenas II, III e IV. 

(D) apenas I, III e IV. 

(E) todas as afirmativas. 

QUESTÃO 30 – No dia 8 de junho de 1987, o presidente José Sarney assinou o decreto nº 94.406,   que 

regulamenta a Lei do Exercício Profissional (LEP), lei nº 7.498 de 25 de junho de 1986, a qual dispõe 

sobre o exercício profissional da enfermagem. Com isto, concluiu-se um laborioso processo de quase 10 

anos de luta pela regulamentação do exercício profissional da enfermagem brasileira, até então estabelecida 

pela lei nº 2.604/1955. Com base nesse  contexto e em seus conhecimentos sobre essa legislação, analise as 

afirmativas abaixo. 

 

I - O exercício da atividade de enfermagem, observadas as disposições da LEP, é privativo de enfermeiro, 

técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteiro. 

II - A LEP estabelece como Enfermeiros: o titular do diploma de Enfermeiro conferido por instituição de 

ensino nos termos da lei e o titular do diploma ou certificado de obstetriz ou enfermeira obstétrica, 

conferido nos termos da lei. Profissionais com diplomas expedidos no exterior não poderão exercer a 

enfermagem no Brasil. 

III - O exercício da atividade de enfermagem só será permitido ao profissional inscrito no Conselho 

Regional de Enfermagem da respectiva região. 

IV - De acordo com a LEP, as atividades dos técnicos e auxiliares de enfermagem somente poderão ser 

exercidas sob supervisão, orientação e direção de enfermeiro.  

 

Estão CORRETAS 

(A) apenas I, II e III. 

(B) apenas I, III e IV. 

(C) apenas II, III e IV. 

(D) apenas II e IV. 

(E) todas as afirmativas. 

 

QUESTÃO 31 – No que diz respeito às incumbências privativas do enfermeiro, analise as sentenças 

seguintes. 

 

I - Direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública ou 

privada, e chefia do serviço e de unidade de enfermagem. 
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II - Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de 

enfermagem. 

III - Efetuar o controle de pacientes e de comunicantes em doenças transmissíveis. 

IV - Consulta de enfermagem e prescrição da assistência de enfermagem. 

V - Cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exigem conhecimentos científicos 

adequados e capacidade de tomar decisões imediatas. 

 

Estão CORRETAS 

(A) apenas I, II e III.  

(B) apenas I, II, IV e V. 

(C) apenas II, III e IV. 

(D) apenas II, IV e V. 

(E) todas as sentenças. 

QUESTÃO 32 – A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que haja anualmente 1,9 milhões de 

mortes por tuberculose, 98% delas em países em desenvolvimento - cerca de 350.000 mortes em casos de 

associação da tuberculose com a AIDS. O número anual de novos casos de tuberculose é estimado em 

cerca de 8,7 milhões, sendo que 80% concentrados em 22 países, entre eles o Brasil. A Tuberculose 

multiresistente está presente em 63 dos 72 países que participaram do inquérito mundial realizado no 

período de 1994-1999. Caso a gravidade deste quadro não se reverta, teme-se que, até 2020, um bilhão de 

pessoas sejam infectadas,  200 milhões adoeçam e 35 milhões possam morrer (HIJJAR; OLIVEIRA; 

TEIXEIRA, 2001). Com base nessas informações e em seu conhecimento sobre o assunto, analise as 

alternativas abaixo. 

 

I - Em relação à assistência ao paciente, a elaboração de um programa de saúde pública para o controle da 

tuberculose, visa principalmente à interrupção da cadeia de transmissão da doença, através da 

quimioterapia, da identificação precoce dos focos de transmissão e da identificação de outros doentes.  

II - Sendo o tratamento do doente uma prática de alcance individual, não terá influência no controle da 

doença na população. 

III – Em termos de saúde pública, a pesquisa de BAAR é o exame mais importante para confirmar o 

diagnóstico de tuberculose pulmonar. 

IV - Considerando os perfis sócio-sanitários da população brasileira, se numa UBS for atendido um 

paciente com queixa de tosse e emagrecimento há um mês, deve-se solicitar exame de escarro para 

pesquisa de BK, se positivo iniciar esquema tríplice, notificar o Sistema de Vigilância Epidemiológica e 

proceder à investigação de foco domiciliar; esta será a conduta adequada a ser tomada. 

V – Tratamento irregular com drogas tuberculicidas não implica no crescimento da prevalência de cepas 

multi-resistentes de Mycobacterium tuberculosis. 

 

Estão CORRETAS 

(A) apenas I e II.  

(B) apenas I, II, IV e V. 

(C) apenas I, III e IV. 

(D) apenas II, IV e V. 

(E) apenas II e IV. 
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QUESTÃO 33 – A Coordenação Nacional do Programa de Controle da Hanseníase assume como objetivo 

de saúde pública o controle da doença (WHO, 2008) e privilegia neste aspecto, o acompanhamento 

epidemiológico por meio do coeficiente de detecção de casos novos. Em 2007, no Brasil, o coeficiente de 

detecção de casos novos alcançou o valor de 21,08/100.000 habitantes e o coeficiente de prevalência de 

21,94/100.000 habitantes. Em relação aos aspectos clínicos dessa doença, analise as alternativas. 

 

I - Um caso de hanseníase corresponde a uma pessoa que apresenta uma ou mais das seguintes 

características e que requer quimioterapia: lesão (ões) de pele com alteração de sensibilidade; 

acometimento de nervos com espessamento neural e baciloscopia positiva. 

II - O comprometimento de nervos periféricos é a característica principal da doença, dando-lhe um grande 

potencial para provocar incapacidades físicas que podem, inclusive, evoluir para deformidades. 

III - As lesões de pele não apresentam alteração da sensibilidade, essa é uma característica que dificulta o 

diagnóstico quando comparadas com lesões provocadas por outras doenças dermatológicas. 

IV - O diagnóstico clínico é realizado através do exame físico, procedendo com a avaliação 

dermatoneurológica, buscando-se identificar sinais clínicos da doença. 

 

Estão CORRETAS 

 

(A) apenas I e II. 

(B) apenas II e III. 

(C) apenas I e III. 

(D) apenas I, II e IV. 

(E) todas as alternativas. 

 

QUESTÃO 34 - A diabetes mellitus-DM é uma patologia crônica degenerativa que aumenta 

significativamente o número de pessoas atingidas em todo o mundo, sendo uma das patologias que desafia 

o sistema de saúde tanto no controle metabólico das pessoas acometidas pela doença, como no campo de 

prevenção e promoção da saúde para evitar novos casos. No Brasil existe uma prevalência de DM tipo 2, o 

que levou o Ministério da Saúde a elaborar uma política específica para esta demanda de DM. Neste 

sentido, o caderno de atenção básica nº 16 no que se refere ao rastreamento e prevenção do diabetes 

mellitus tipo 2, descreve os fatores indicativos de maior risco para o desenvolvimento da doença. Diante 

do exposto, marque dentre os fatores elencados abaixo os que correspondem aos que o caderno 16 

preconiza. 

 

(A) Diagnóstico prévio de infecção urinária, elevação de colesterol total, síndrome de ovários policísticos e 

sobrepeso.  

(B) Idade > 45 anos, Obesidade Central; Antecedentes Familiares e sobrepeso. 

(C) Obesidade Central;  Idade > 45 anos ; Infecção Urinária e sobrepeso. 

(D) Síndrome de ovários policísticos; Idade > 45 anos; Cefaléia e Obesidade Central. 

(E) Obesidade Central, Cefaléia, Colesterol total e antecedentes familiares. 

 

QUESTÃO 35 - As lesões de tórax são a principal causa de morte por trauma (1 em cada 4) por ano. 

Dentre estas lesões encontra-se o denominado tórax instável que é causado por impacto no esterno ou na 

parede lateral do tórax; dentre as consequências deste tipo de lesão julgue os itens seguintes. 

 

I - Diminuição na capacidade vital proporcional ao tamanho do segmento instável. 

II - Aumento no trabalho da respiração. 

III - Dor devido a costelas fraturadas, que limita a capacidade de expansão da caixa torácica. 
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IV - Aumento na velocidade de hemossedimentação e concentração de hematócrito. 

V - Diminuição do nível de drenagem linfática por dispnéia moderada e sudorese intensa. 

 

Estão CORRETOS 

 

(A) apenas I, III e V.  

(B) apenas I, II e III. 

(C) apenas I, II e V. 

(D) apenas II, III e IV. 

(E) apenas I, IV e V. 

 

QUESTÃO 36 - A Hipertensão Arterial Sistêmica-HAS é a mais frequente das doenças cardiovasculares. É 

também o principal fator de risco para as complicações renal; cerebral e cardíaca. Seu perfil 

epidemiológico, segundo o Ministério da Saúde-MS (2006), no Brasil corresponde a cerca de 17 milhões 

de Hipertensos; estima-se que 4% de crianças e adolescentes já apresentem precocemente a HAS. A 

morbimortalidade desta patologia e o crescente numero de portadores fez com que o MS elaborasse 

políticas voltadas para esta demanda. Neste sentido, o caderno nº 15 trata da HAS que dispõe das 

atribuições do enfermeiro dentro da equipe multiprofissional. Sobre essas atribuições é válido afirmar que 

elas consistem em: 

 

I - Repetir a medicação de indivíduos controlados e sem intercorrências. 

II - Realizar consulta de enfermagem, abordando fatores de risco, tratamento não-medicamentoso, adesão e 

possíveis intercorrências ao tratamento, encaminhando o indivíduo ao médico, quando necessário. 

III - Orientar e prescrever a dieta a ser seguida e a atividade física que deve fazer. 

IV - Estabelecer, junto à equipe, estratégias que possam favorecer à adesão. 

V - Solicitar ecocardiograma para avaliar dilatação ou obstrução de artéria coronária. 

 

Estão CORRETAS 

 

(A) apenas I,III e V.  

(B) apenas I, II e IV. 

(C) apenas I, II e V. 

(D) apenas II, III e IV. 

(E) apenas I, IV e V. 

 

QUESTÃO 37- Quanto à Política Nacional de Saúde do Idoso- PNSI (1997), considere as seguintes 

afirmativas. 

 

I - Promoção do envelhecimento saudável, a manutenção e a melhoria ao máximo da Capacidade Funcional 

dos Idosos, a prevenção de doenças, recuperação de saúde dos que adoecem e a reabilitação daqueles que 

venham a ter sua capacidade funcional restringida. 

II - Plano Integrado de Ação Governamental para o desenvolvimento da PNSI 01/1997 – secretaria de 

assistência social do ministério de previdência e assistência social. 

III - Oferece todas as diretrizes de gestão estadual e municipal para atendimento em UTI e CC. 

IV - Destaca a importância da visão interdisciplinar e das dimensões sociais, políticas, econômicas e 

culturais. 
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Estão CORRETAS 

 

(A) apenas I, II e III. 

(B) apenas I, III e IV. 

(C) apenas I e II. 

(D) apenas II, III e IV. 

(E) apenas I e IV. 

 

QUESTÃO 38 - JPK, 57 anos foi admitido na clínica médica de um hospital público com diagnóstico 

clínico de Cirrose Hepática, referindo dor abdominal, visão turva, náuseas e desconforto; ao exame físico 

foi observada presença de veias dilatadas na região abdominal (no entorno da cicatriz umbilical), abdome 

distendido, sensível à palpação, palidez cutâneo mucosa, dispnéia leve, cansaço e fadiga fácil. Você 

elaborou o diagnóstico de enfermagem: intolerância à atividade relacionada com a fadiga, debilidade, 

desgaste muscular e desconforto. Sobre esse contexto, analise as alternativas que apresentam os cuidados 

de enfermagem para esse diagnóstico. 

 

I - Incentivo de repouso no leito. 

II - Medir balanço hidroeletrolítico e pesar diariamente de 6/6 h. 

III - Administrar hidratação venosa e incentivar dieta rica em gordura e sais minerais. 

IV - Orientar em relação ao tempo, espaço e ambiente utilizando relógio e calendário. 

V - Planejamento e realização de exercício brando de 6/6h durante 40 min intercalado com período de 

repouso. 

 

Estão CORRETAS 

 

(A) apenas I, II e III. 

(B) apenas I, III e IV. 

(C) apenas I, II e V. 

(D) apenas II, III e IV. 

(E) apenas I, IV e V. 

 

QUESTÃO 39 – Analise as alternativas seguintes quanto à assistência de enfermagem no pós operatório, 

os critérios para recebimento do cliente cirúrgico do bloco cirúrgico para a clínica cirúrgica. 

 

I - Sinais Vitais dentro dos parâmetros normais ou estáveis em 30 mim; 

II - Hemograma completo com hematocrito e hemoglobina dentro dos valores padrão; 

III - Cor da pele rosada e temperatura elevada; 

IV - Respiração livre de auxílio e fácil e Diurese presente; 

V - Acordado, respondendo as solicitações verbais e orientado pessoal, local e temporalmente. 

 

Estão CORRETAS  

 

(A) apenas I, III e IV. 

(B) apenas II, III e IV. 

(C) apenas I, IV e V. 

(D) apenas I, III e V. 

(E) apenas I, II e IV. 
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QUESTÃO 40 – As fraturas são lesões ósseas que se dividem em expostas e fechadas freqüentes, 

representam morbidade elevada causada por trauma. Quanto às fraturas, considere as seguintes afirmativas. 

 

I - As fraturas fechadas são aquelas que o osso foi quebrado e o traumatizado teve perda da integridade da 

pele; 

II - As fraturas expostas são aquelas que a integridade da pele foi comprometida. 

III - Na fratura exposta, o socorrista deve reposicionar o osso em linha reta e imobilizar com talas rígidas. 

IV - As complicações das fraturas expostas incluem: hemorragia externa, lesão de músculos e lesão de 

nervos e infecção óssea. 

V - As fraturas fechadas podem ser fonte importante de hemorragia interna, sendo a quantidade de sangue 

perdida menor que a de ocorrência na fratura exposta. 

 

Estão CORRETAS 

 

(A) apenas I, II e III. 

(B) apenas I, II e IV. 

(C) apenas I, III e IV. 

(D) apenas II, IV e V. 

(E) apenas I, II, III e IV. 

 

 

Legislação Especial 
 

QUESTÃO 41 - A respeito da Declaração Universal dos Direitos Humanos, analise as alternativas abaixo. 

 

I - Toda pessoa tem direito à vida, sendo amplamente admitido o aborto no caso de gravidez indesejada. 

II - Toda pessoa tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada Estado. 

III - Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. 

IV - Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. 

V - Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade. 

 

Estão CORRETAS 

 

(A) apenas I e II. 

(B) apenas III e IV. 

(C) apenas IV e V. 

(D) apenas II, IV e V. 

(E) todas as alternativas. 

 

QUESTÃO 42 - Acerca do tratamento que a Constituição Federal dá aos direitos humanos, julgue os itens 

que se seguem. 

 

I – A Constituição Federal permite ao ordenamento jurídico pátrio recepcionar normas estrangeiras, como 

o Pacto de São José da Costa Rica. 

II – O art. 5º da Constituição Federal exaure o tratamento da matéria no acervo jurídico brasileiro, 

consagrando garantias basilares do Estado democrático de direito. 
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III – Embora o art. 5º da Constituição Federal disponha de forma minuciosa sobre os direitos e garantias 

fundamentais, ele não é exaustivo e não exclui outros direitos. 

 

Estão CORRETAS 

 

(A) apenas I e II. 

(B) apenas I e III. 

(C) apenas II e III. 

(D) todas as alternativas. 

(E) nenhuma das alternativas. 

 

QUESTÃO 43 – A respeito do que dispõe a Constituição do Estado do Amapá, julgue os itens abaixo. 

 

I - Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. 

II - Mediante requerimento de um terço de seus membros, a Câmara Municipal poderá criar Comissão 

Parlamentar de Inquérito para apurar fato determinado, por prazo definido, com poderes de investigação 

próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos na Lei Orgânica respectiva, sendo suas 

conclusões encaminhadas ou não ao Ministério Público, para que este promova a responsabilidade civil ou 

criminal dos infratores. 

III - As contas da Mesa Diretora das Câmaras Municipais serão julgadas pelo Tribunal de Contas do 

Estado. 

IV - No caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito ou vacância dos respectivos cargos, serão 

chamados a ocupar o cargo, sucessivamente, o Presidente da Câmara Municipal e o juiz de direito mais 

antigo da comarca. 

V - Os Municípios não poderão instituir regime próprio de previdência para seus servidores. 

 

Estão CORRETAS 

 

(A) apenas I e II. 

(B) apenas III e IV. 

(C) apenas II, III, IV e V. 

(D) apenas IV e V. 

(E) todas as alternativas. 

 

QUESTÃO 44 – De acordo com o que dispõe a Lei nº. 066/93 do Estado do Amapá, que trata do 

regime jurídico dos servidores públicos do Estado, das Autarquias e Fundações Públicas Estaduais, 

assinale a opção CORRETA. 

 

(A) Um dos requisitos estabelecidos para ingresso no serviço público do Estado é a idade mínima de 16 

(dezesseis) anos. 

(B) Progressão é a passagem do servidor estável de uma classe para a imediatamente superior àquela que 

ocupa na respectiva carreira, obedecidos aos critérios de avaliação de desempenho, qualificação 

profissional e cumprimento de adequado interstício. 

(C) Ascensão é o avanço anual do servidor de uma referência para a seguinte, na mesma classe, na escala 

de vencimentos estabelecida em Lei específica, desde que, no período aquisitivo, não tenha ausência 

injustificada ao serviço ou sofrido pena disciplinar. 

(D) Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá, por exemplo, 

de inabilidade em estágio probatório relativo a outro cargo. 
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(E) É dispensável para a ascensão, a aprovação em processo seletivo. 

QUESTÃO 45 – Nos termos da Lei nº. 9.455/97, no crime de tortura, a condenação acarretará a 

perda do cargo, função ou emprego público 

(A) qualquer que seja a pena privativa de liberdade. 

(B) somente quando a pena privativa de liberdade for superior a 1 (um) ano. 

(C) somente quando a pena privativa de liberdade for superior a 2 (dois) anos. 

(D) somente quando a pena privativa de liberdade for superior a 4 (quatro) anos. 

(E) em nenhuma hipótese, por não ser crime contra a administração pública. 

 

QUESTÃO 46 – Com base na Lei nº. 11.340/06 (Lei contra a violência doméstica e familiar contra a 

mulher) analise as alternativas abaixo. 

 

I - A lei compreende o dano patrimonial à mulher. 

II - A lei compreende o dano moral à mulher.  

III - A coabitação entre os sujeitos ativo e passivo é condição para aplicação da lei. 

IV - A lei coíbe a violência psicológica contra a mulher. 

V - O parentesco entre os sujeitos ativo e passivo não é condição para a aplicação da lei. 

 

Estão CORRETAS 

(A) apenas I e II. 

(B) apenas III e IV. 

(C) apenas III, IV e V. 

(D) apenas I, II e III. 

(E) todas as alternativas. 

 

QUESTÃO 47 – Analise os itens abaixo, sobre a Lei nº. 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento). 

 

I – As armas de fogo utilizadas em entidades desportivas legalmente constituídas devem obedecer às 

condições de uso e de armazenagem estabelecidas pelo órgão competente, respondendo o possuidor ou o 

autorizado a portar a arma pela sua guarda na forma do regulamento desta Lei. 

II – A autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido, em todo o território nacional, é de 

competência da Polícia Militar e somente será concedida após autorização do SINARM. 

III – O certificado de Registro de Arma de Fogo, com validade em todo o território nacional, autoriza o seu 

proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio, ou 

dependência desses, ou, ainda, no seu local de trabalho, desde que seja ele o titular ou o responsável legal 

pelo estabelecimento ou empresa. 

 

Estão CORRETAS 

 

(A) apenas I e II. 

(B) apenas I e III. 

(C) apenas II e III. 

(D) todas as alternativas. 

(E) nenhuma das alternativas. 
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QUESTÃO 48 – Considerando o que determina a Lei nº. 1.401/09, que regula, no Estado do Amapá, as 

saídas temporárias previstas na Lei de Execução Penal analise os itens seguintes. 

 

I - Para a concessão da saída temporária prevista na Lei de Execução Penal, o reeducando deverá, dentre 

outras condições, indicar o endereço onde ficará hospedado, o nome de uma das pessoas do núcleo familiar 

a quem se destina a visita e o grau de parentesco, quando for o caso. 

II - O preenchimento de todos os requisitos exigidos para a permissão da saída temporária deverá ser 

apurado na data da respectiva saída. 

III - A saída temporária poderá ser gozada, preenchido todos os requisitos legais, no dia das crianças. 

IV - Os reeducandos, durante a saída temporária, deverão, dentre outras condições, dirigir-se diretamente à 

cidade de destino e nela permanecer até o retorno. 

V - A saída temporária jamais poderá ser gozada nas datas de aniversários de pessoas com quem tenha 

parentesco. 

 

Estão CORRETAS 

 

(A) apenas I e II. 

(B) apenas I e III. 

(C) apenas IV e V. 

(D) apenas II, IV e V. 

(E) todas as alternativas. 

 

QUESTÃO 49 – A Lei nº. 10.741/03 dispõe sobre o Estatuto do Idoso. Com base neste, julgue as 

alternativas. 

 

I - O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, assegurando-se-lhe, por lei 

ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e 

seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. 

II - Ao idoso é garantido prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda. 

III - Aos maiores de 60 (sessenta) anos fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos 

urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos 

serviços regulares. 

IV - Os alimentos serão prestados ao idoso na forma da lei civil, sendo esta obrigação solidária, podendo o 

idoso optar entre os prestadores. 

V - Aos idosos, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, que não possuam meios para prover sua subsistência, 

nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo, nos 

termos da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS. 

 

Estão CORRETAS 

 

(A) apenas I e II. 

(B) apenas II e III. 

(C) apenas IV e V. 

(D) apenas II, IV e V. 

(E) todas as alternativas. 
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QUESTÃO 50 - Sobre o que dispõe a Lei nº. 7.210/84 (Lei de Execução Penal) assinale a alternativa 

CORRETA. 

 

(A) O condenado que cumpre a pena em regime fechado, semi-aberto ou aberto poderá remir, pelo 

trabalho, parte do tempo de execução da pena. 

(B) Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semi-aberto e os presos provisórios poderão 

obter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta, somente no caso de falecimento ou doença 

grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão. 

(C) É admitido o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar, 

por exemplo, de condenado maior de 60 (sessenta) anos de idade. 

(D) A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para 

qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado, por exemplo, praticar fato definido como crime 

doloso ou falta grave. 

(E) O Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico destina-se somente aos inimputáveis referidos no 

artigo 26, caput, do Código Penal. 

 

 

Noções de Informática 

 

QUESTÃO 51 – Assinale a opção que apresenta, respectivamente, um periférico de entrada e um de 

saída. 
 

(A) Mouse e teclado. 

(B) Scanner e monitor. 

(C) Impressora e monitor. 

(D) Impressora e scanner. 

(E) Caixa de som e teclado. 

 

QUESTÃO 52 – Avalie as sentenças abaixo. 

 

I – Nos dias atuais, para acessar a internet através de um computador, é necessário apenas a placa de rede. 

II – A memória RAM é mais lenta que a memória Cache. 

III – Os dados que são gravados na memória RAM ficam gravados permanentemente.  

IV – Um pen drive é um periférico de entrada e de saída. 

 

Está(ão) CORRETA(S). 

 

(A) apenas I e III. 

(B) apenas II e IV. 

(C) apenas I e IV. 

(D) apenas I. 

(E) apenas III. 
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QUESTÃO 53 – Suponha a seguinte situação: Um contador decide usar uma planilha do Microsoft Excel 

2007 para fazer alguns cálculos. Primeiramente, ele digita determinados valores na primeira coluna da 

primeira planilha e decide fazer a soma dos 10 primeiros, onde os números estão sendo inseridos a partir da 

célula A1 até a A10, sendo o resultado expresso na célula A11. Sobre este texto, assinale a opção 

CORRETA. 

 

(A) O somatório apresentado na célula A11 é dado pela expressão =SOMA(A1-A10). 

(B) O somatório apresentado na célula A11 é dado pela expressão =SOMA(A1;A10). 

(C) Para obter o somatório na célula A11 o contador pode fazê-lo através do atalho CRTL+F3 para inserir a 

função soma. 

(D) Clicando sobre a célula A11 com o mouse e em seguida digitando o atalho SHIFT+F4 o contador 

obterá o resultado da soma imediatamente. 

(E) Ao selecionar as células desejadas, digitando o atalho ALT+ o resultado da soma das respectivas 

células será mostrado na célula seguinte. 

 

QUESTÃO 54 – Ao utilizar o MS Word 2007, um usuário decide trabalhar usando apenas atalhos após 

digitar um texto. Baseado nisso, analise os seguintes atalhos. 

 

I – CRTL + B. 

II – F7. 

III – F12. 

 

Os comandos acima realizam, respectivamente, as ações de 

 

(A) salvar como, fechar documento, verificar ortografia e gramática. 

(B) salvar, aumentar fonte, salvar como. 

(C) salvar como, fechar documento e salvar. 

(D) salvar, verificar ortografia e gramática, salvar como. 

(E) salvar, aumentar fonte, salvar como. 
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QUESTÃO 55 – Observe a figura abaixo. 

 

Com base na figura acima, que apresenta uma janela do Internet Explorer 7, marque a alternativa 

CORRETA. 

(A) O ícone  abre a página configurada como página inicial. 

(B) O ícone  serve para alterar a página que está sendo visualizada. 

(C) O ícone  serve para atualizar a página. 

(D) O ícone  amplia a página atual. 

(E) O ícone  serve para enviar mensagens instantâneas. 
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Raciocínio Lógico 

QUESTÃO 56 – Entre nove bolas de tênis, oito possuem o mesmo peso e uma mais pesada que as outras. 

Dispondo de uma balança de dois pratos, qual o número mínimo de pesagens necessárias para 

identificar a bola mais pesada? 

 

(A) 2. 

(B) 3. 

(C) 4. 

(D) 8. 

(E) 9. 

 

QUESTÃO 57 – Admitindo que a afirmação "Todo inseto venenoso é Amarelo" é verdadeira, pode-

se concluir que 

 

(A) todo inseto amarelo é venenoso. 

(B) existem insetos venenosos que não são amarelos. 

(C) todo inseto que não é Amarelo não é venenoso. 

(D) todos os insetos não venenosos não são amarelos. 

(E) existem insetos que não são amarelos e são venenosos. 

 

QUESTÃO 58 – Numa cela com 20 presos, sabe-se que alguns só falam a verdade e alguns só mentem. 

Dois presos, João e Pedro são interrogados. Quando foi perguntado à João se Pedro era um mentiroso, ele 

respondeu que não. Com base nessa resposta, pode-se concluir que 

 

(A) Pedro é mentiroso. 

(B) ambos só falam a verdade. 

(C) Pedro só fala a verdade e João só mente. 

(D) João só fala a verdade e Pedro só mente. 

(E) ou os dois falam somente a verdade, ou os dois só mentem. 

 

QUESTÃO 59 – Sabendo que todas as 150 pessoas de um auditório possuem mais de 20 e menos de 

60 anos de idade, pode-se afirmar que 

 

(A) pelo menos uma pessoa possui 30 anos de idade. 

(B) exatamente três pessoas possuem a mesma idade. 

(C) exatamente duas pessoas possuem a mesma idade. 

(D) pelo menos duas pessoas possuem a mesma idade. 

(E) pelo menos duas pessoas possuem 30 anos de idade. 

 

QUESTÃO 60 - Em uma caixa existem 100 canetas pretas, 50 azuis e 20 vermelhas. Quantas canetas 

devem ser retiradas da caixa, sem olhar, para se ter a certeza de ter pego pelo menos três canetas da 

mesma cor? 

 

(A) 107. 

(B) 27. 

(C) 22. 
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(D) 21. 

(E) 7. 

 

 

 


